
 
O. Władysław Zdunek (1936-2018) Uszew - Kopenhaga (82) 
 

O. Władysław Zdunek, ur. 26 marca 1936 r. w Uszwi, w diecezji tarnowskiej. 
Zmarł w dn. 7 czerwca 2018 r., w Kopenhadze, jako członek Prowincji Wiedeń-
Monachium. Przeżył 82 lata, zmarł w 62 roku życia zakonnego i 57 roku 
kapłaństwa. W rok po maturze, zdobytej w Brzesku, został przyjęty do 
Zgromadzenia Redemptorystów. W 1955 r. ropocząl nowicjat w Braniewie, a 
skończył go w Łomnicy pod duchowym przewodnictwem o. Emanuela 
Trzemeskiego. Następnie w Toruniu odbył dwuletnie studia filozofii, po czym 
cztery lata teologii w Tuchowie. Tam też, w sierpniu 1961 r., otrzymał święcenia 
kapłańskie. Przez pierwszy rok po święceniach pracował w Tuchowie. Wrócił 
następnie do Torunia, by rozpocząć  Drugi Nowicjat, przygotowujący do 
głoszenia misji. Po nim skierowano go do pracy w Warszawie, w parafii św. 
Klemensa. Dwa lata później został socjuszem w seminarium redemptorystów w 
Tuchowie, a następnie duszpasterzem powołań zakonnych. W tej roli 
przepracował 8 lat. Kilka lat później, jako duszpasterza w Gliwicach, przełożeni 
skierowali go na studia psychologii na KUL-u w Lublinie. Studia ukończył 
doktoratem z filozofii, o specjalizacji "psychologia wychowawcza". W styczniu 
1971 podjął pracę misyjną Danii. Służył duszpastersko w Kopenhadze, Odense, 
Nyborg, Assens, Hvidovre, poświęcając swoją energię Duńczykom, 
Wietnamczkom i Polakom. Ojciec Władysław Zdunek był jednym najbardziej 
zasłużonych kapłanów polskich pracujących w Danii. Przez wiele lat, poczynając 
od roku 1989, pracował też jako koordynator Polskiej Misji Katolickiej w Danii. 
Przez lata pełnił ponadto funkcję kapelana Koła Armii Krajowej, kapelana 
Samodzielnego Koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Był też 
współzałożycielem Związku Harcerstwa Polskiego w Danii i jego kapelanem. 
Pełnił wreszcie funkcję kapelana Domu Polonii w Kopenhadze oraz inicjował 
uroczystości religijne i narodowe. Spoczywa w Kopenhadze. 
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Br. Adam Krzysztofik (1909-1986) Przedborze - Warszawa (76) 
 

Br. Adam Krzysztofik, ur. 8 sierpnia 1909 r. w Przedborzu, w diecezji 
tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 16 października 1935 r. Zmarł 8 czerwca 
1986 r., w wieku 76 lat, w Warszawie. Przebywał w posłudze w Krakowie, 
Toruniu, Warszawie, Łomnicy Zdroju. Był kucharzem, jeździł wraz z 
misjonarzami na prace i rozprowadzał dewocjonalia. W czasie wojny starał się z 
poświęceniem o zaopatrzenie dla Nowicjatu w Łomnicy Zdroju. Odznaczał się 
pogodą ducha, pracowitością. 
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